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‘Maat compacter,
						 maar wel
een volwaardige machine’
Tekst en foto’s:
Gert Vreemann

EERSTE ERVARINGEN VAN STURRIS
LAREN MET DE VOLVO EWR130E

De eigenschappen van een EWR150 of EWR170, maar dan wel het compacte van de tientons
klasse is wat Volvo CE claimt voor de nieuwe Volvo EWR130E. Sturris Laren is een van de eerste
gebruikers. Na ruim driekwart jaar wegen de voordelen van de compacte vierwielbestuurde
machine voor vaste machinist Ronald Worsink zwaarder dan de vier ton die de Volvo mist.

‘ER ZOU EEN MAAT
GROTERE BANDEN
ONDER MOGEN EN
KUNNEN BIJSTUREN
IN HONDENGANG IS
VOOR ONS EEN MUST’
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“Ja, hij is echt vier ton lichter. Dat merk je meteen
als je hier met de 650-literbak en Steelwrist S60
-draaikantelstuk een bouwput uitgraaft”, zegt
machinist Ronald Worsink. Het is een klus die
even tussendoor komt. Normaal zou zoiets qua
ruimte en kracht eigenlijk met een EWR150 of
EWR170 worden gedaan, maar met deze machine kan het ook prima. Dat bevestigt Ronald
als hij de put die ochtend al grotendeels uitgraaft. “Je merkt dat je minder kracht hebt, zeker
omdat het draaikantelstuk eraan zit, maar toch
klaar ik de klus nagenoeg even snel als met een

EWR150 of EWR170”, zegt hij. Op deze machines
draaide hij voordat hij op de EWR130E kwam. Er
hoort eigenlijk een wat lichtere Steelwrist S50
op. “Deze zit erop omdat die dan correspondeert
met de zwaardere mobiele graafmachines van
ons. Als we hem niet nodig hebben, zetten we
hem af via de snelkoppeling.”

LEKKER COMPACT
Ook hier zie je dat het compacte zijn voordelen
heeft. Omdat de grond op het perceel in tijdelijke
opslag wordt gezet, is het krap. Het helemaal
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achterover trekken van de naast de cabine geplaatste tweedelige giek komt dan van pas. “Je
kunt zo dicht op de graafmachine graven en lossen”, aldus Ronald. Ook al is het niet nodig, Ronald gebruikt ook hier ‘automatisch’ de
vierwielbesturing. “Als je dat eenmaal gewend
bent, wil je dat niet missen, zowel om kort te
draaien als om in hondengang in te steken”, zegt
de machinist. Hij heeft die ochtend continu flink
doorgewerkt. De brandstofmeter geeft een nette
6,8 liter per uur aan. De Volvo-4,1-liter-viercilinder kan het blijkbaar goed aan.

VERSCHIL MAKEN

DE MACHINE IS EEN
SLAG KLEINER DAN
DE EWR150/170MODELLEN, MAAR
DOET DAAR IN
PRESTATIES NIET
VEEL VOOR ONDER’

Arjan Sturris is helder over de aanschaf. “Wij
hebben al een aantal EWR150- en EWR170-modellen. Met de aanschaf van deze EWR130E
hebben we net een andere machine, waarmee
we ons op projecten kunnen onderscheiden”, aldus de ondernemer. Ook hij geeft aan dat de
machine echt een slag kleiner en compacter is
dan de grotere broers. “In het infrawerk is deze
compactheid een voordeel. Voor ons was het
daarbij belangrijk dat hij wel een flink pak stenen aan kan. En dat kan hij.”
Ook de opstelling van de giek naast de cabine in
plaats van een offset-giek voor aan de onderwagen vindt hij belangrijk. “Dan kun je toch compacter en beter dichtbij werken in het infrawerk
en het heeft duidelijke voordelen bij een belangrijke taak, het sloten schonen”, zegt Sturris. Voor
dat sloten schonen wordt de machine veel ingezet. “Dan komen de voordelen echt goed tot uiting”, zegt hij daarover. Voor dit werk heeft hij
maar één wens. “Van mij mogen er wel grotere
banden onder, maar dat gaat niet”, weet de ondernemer. Voor hem speelt bij de aanschaf de
goede relatie met dealer Obbink in Winterswijk
zeker ook een rol. “Die regelt alles altijd goed
voor ons. Dat is een belangrijke factor in de
aanschaf.”

VASTE MACHINIST RONALD WORSINK:

“JE KUNT ER AL HET WERK DAT JE MET DE GROTERE
EWR150 EN EWR170 DOET OP VERGELIJKBARE
MANIER MEE DOEN.”
wel bredere en hogere 710-banden onder gewild”, geeft hij toe. “Deze Mitas 600/40-22.5 is
het maximum wat erop kan. We verlagen dan de
bandenspanning”, aldus de machinist. Af-fabriek
kun je in hondengang niet bijsturen. “Dat zou
wel moeten kunnen.”

IN HONDENGANG
Ronald heeft sinds hij half mei vorig jaar de machine in ontvangst nam nu ruim 1200 uur gedraaid. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit
het slotenwerk. “Vanaf augustus ben ik daar een
paar maanden volop mee bezig. Er hangt dan
een vijf meter brede maaikorf aan de giek met
verlengde steel. Hij lost waar nodig direct in de
kipper die achter de EWR130E hangt. In het veld
rijdt Ronald in natte omstandigheden of op
slappe ondergrond in hondengang. “Dat is echt
een voordeel van deze graafmachine”, legt hij
uit. “Daar maken we echt een verschil met de
grotere en zwaardere tweewielgestuurde mobiele graafmachines, al had ik er voor deze inzet

De korte zwenkradius is een must voor compact werken, zoals hier en bij andere
infraklussen.
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GROOT BEREIK
Ronald heeft dit jaar nog met de standaard
maaikorf gewerkt, Voor volgend seizoen hoopt
hij een nieuwe, vijf meter brede maaikorf te
ontvangen in combinatie met een verlengde
steel, waarmee hij direct in lengterichting kan
lossen in de volgwagen. “Deze EWR heeft met
een standaard bereik van 8,67 meter bij onze
2,40 meter arm en dat is maar 30 centimeter
minder dan de grotere broers”, zegt hij. De machine is stabiel genoeg voor het ver reiken bij het
maaikorven. Ook het transport gaat prima. De
machine loopt maximaal zo’n 35 km/u. “Voor mij
is dat snel genoeg.”
Wel merkt hij bij het sloten schonen dat het
brandstofverbruik bij dit zware werk hoger ligt
dan bij het uitgraven van een bouwput. “Het is
toch een combinatie van transport en maaikorVoor de uitwisselbaarheid met de zwaardere mobiele graafmachines is een Steelwrist S60
gemonteerd

ven met vaak een wagen erachter en dan ook
geregeld in het veld onder minder vaste omstandigheden, met een lagere bandenspanning en in
hondengang, plus het bijbehorende wegtransport”, verklaart hij dat. Desondanks zijn ze bij
Sturris tevreden over de gemeten negen liter
brandstof per uur die de Volvo bij deze inzet
verbruikt.

DE MACHINE IN VOGELVLUCHT
Volvo geeft de EWR130E op als volwaardige circa dertientons machine
met het formaat van een tientonner, maar dan met de 2,10 of 2,40
meter giek naast de cabine. De machine heeft een 90 kW (120 pk)
Stage V-Volvo-viercilinderkrachtbron. De zwenkradius is achter 1,55
meter in combinatie met een relatief lage achterzijde van de bovenwagen. De machine wordt alleen geleverd met tweedelige giek met
een korte zwenkradius voor van 1,81 (2,10-meter-knikarm) of 1,95
meter (2,45-meter-knikarm). De machine heeft standaard tweewielbesturing, maar desgewenst is vierwielbesturing met hondengang
leverbaar. De EW130E is leverbaar met meesturende kunststof spatborden of vaste metalen spatborden met traanplaat. Naast dezelfde
cabine heeft de EWR130E de bekende opties van de E-serie-machines,
zoals loadsensing met flow-sharing-hydraulieksysteem en nivelleerventiel en zijn er opties leverbaar zoals CDC-besturing, Boom Suspension System (BSS), af-fabriek een tiltrotator en Dig Assist-GPS. De
EWR130E is af-fabriek leverbaar met een S50-snelwisselaar en een
X14-draaikantelstuk (S50). Een CW-koppeling is ook leverbaar. De
SQ50 is ook af-fabriek leverbaar. De machine is hierop voorbereid met
onder meer een lekolieleiding over de giek en knikarm. De machine is
leverbaar met een standaard dozerblad, een gedeeld dozerblad of inline-stempelpoten. Af-fabriek is een trekhaak leverbaar (3000 kilo
ongeremd, 8000 kilo geremd met oplooprem). Standaard is de
EWR130E uitgerust met CareTrack-telematica.
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BEKENDE CABINE
Ronald wijst ten slotte op de cabine. “Kijk zelf,
een volwaardige cabine, die één op één gelijkwaardig is aan de cabines op de grotere mobiele
graafmachines. De machine is uitgerust met 3D
Topcon-machinebesturing en kent alle gemakken van de grotere broers”, aldus de machinist.
Daarbij zit de bovenwagen net wat lager. Dat is
wel fijn bij het in- en uitstappen en het geeft een
iets lager zwaartepunt. Voor het infrawerk heeft
de machine ook het belangrijke loadsensing-hydraulieksysteem met flow-sharing om gelijktijdig soepel gecombineerde bewegingen te
maken. Denk aan het al rijdend bedienen van de
bovenwagenfuncties bij het afwerken van een
berm. In de onderwagen zit een flinke gereedschap/opbergkist. “Die kun je niet missen, er had
er van mij aan de andere kant nog wel een gemogen”, zegt Ronald. Verder is hij duidelijk goed te
spreken over de nieuwe aanwinst. “Voor mij is
het een fijne, compacte machine met alle eigenschappen van de grotere broers, waarmee ik dezelfde klussen kan klaren, maar waarbij ik dankzij
de compactheid en zeker de vierwielbesturing in
het infrawerk en bij het sloten schonen toch het
spreekwoordelijke verschil maak.”

‘MET DE VIERWIELBESTURING MAAK
JE HET VERSCHIL
BIJ HET SLOTEN
SCHONEN EN IN
HET INFRAWERK’

